
HHHAAAMMMÍÍÍKKKŮŮŮVVV   KKKOOOUUUTTTEEEKKK                                     Číslo 33      
Z áb av ně  na u č ný  p d f  ma g a z í n  p r o  m l ád e ž ,  e l e k t r o n i k u  a  am a t é r s k é  r a d i o  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

B a s t l e n í  a  t e l e g r a f  d ě l á  h a m a  H A M e m ,  e x p e r i m e n t o v á n í  d ě l á  z  H A M a  v y n á l e z c e ,  b a d a t e l e  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

◄ Krásy radiotechniky       Toto je ručně vinutá cívka s vysokým Q (činitelem jakosti), 

určená pro použití v předzesilovači pro pásmo 137 kHz. Zhotovil ji Lubomír Bobalík, 
OK2BVG, náš přední experimentátor v oblasti velmi dlouhých vln. Zesilovač s takhle 
kvalitní cívkou umožňuje navazovat radiové spojení na extrémně velké vzdálenosti.  

   Nebyl by to pěkný náramek, milé dámy? U kafe se pak kamarádkám jen tak 
mimochodem můžete pochlubit: Tak tuhle cívku jsem si včera navinula sama a navázala 
s ní spojení na 4000 kilometrů... 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Česká kosmická kancelář informuje:   Učitelům fyziky, matematiky a přírodovědných 
oborů na středních školách se otevírá šance zúčastnit se příští rok další letní školy 
Honeywell Educators Space Academy 2017 v Kosmickém a raketovém centru 
Spojených států amerických v Huntsville. Akci sponzoruje společnost Honeywell a účast 
je pro vybrané uchazeče zdarma. Uzávěrka přihlášek je 14. listopadu 2017!  
Další info: https://educators.honeywell.com  
________________________________________________________________________________________________________________ 

Výsledek ankety o názvu našeho periodika       Pro změnu názvu HAMÍKŮV KOUTEK se vyjádřili 4 čtenáři, neurčitě 

se vyjádřili 3 čtenáři, pro zachování současného názvu se vyjádřilo 23 čtenářů. Přikládáme několik vyjádření pro 
zachování současného názvu (texty jsou v původním znění, bez jakýchkoliv úprav):  
   Martin Tomek (16): Co se týče názvu tak když mě poprvé vedoucí naší klubové stanice OK1KDP Lukáš OK1HI 
představil HAMÍKŮV koutek, byl jsem učarovám jeho názvem a hned jsem věděl ó čem nejspíše vaše stránky budou 
a především pro koho také jsou a měnit to třeba na nějakého šikulu, z toho bych poznal akorát že se zde bude něco 
tvořit a hodně to splívá s novodobými zábavními weby s aktivitami které děti stále více odrazují, ze současného jména 
čiří originalita a je vidět že nad tím někdo chvilku přemýšlel. Co se týče že je to „infantilní” tak možná pro běžné 
dospělé lidi ale děti a starší radioamatéři, kteří vás třeba sledují pro zábavu si myslím že tento název mají rádi 
a dokáží se rozveselit už jen přečtením onoho názvu. To si myslím že je důležité, než zakládat nějaký seriózní a vážný 
web pro radioamatéry tak mít něco vyjímečné zaměřené hlavně na menší děti (tak do 15 let odhadem) kterým jen ten 
název dodává touhu po něčem jiném, co by mohlo být zábavnější a pro radostné radioamatéry, kteří se třeba rádi přes 
vaše stránky vrátí do dětských let.  
   Václav Kohn OK1VRF (71): Já bych nechal název jak je. Radiošikula a Elektrošikula mi připomíná ruské složeniny. 
A Koutek mladého radioamatéra? Vždyť to čteme i my staříci. Žádný moderní, inovativní název mě nenapadá.  
   Jiří Háva (72): Nechal bych název Hamík, nebo Hamíkův koutek. Už si na to čtenáři zvykli, tak proč měnit? Noví 
čtenáři si aspoň rozšíří znalosti co to je Ham. Koutek mladého radioamatéra je moc dlouhý, ostatní návrhy se mi 
nezdají výstižné a mě nic lepšího nenapadá.  

   Bohumil OK1LW (57): Hamíkovi a hamíkům zdar!  
   Takže výsledek naší ankety je jasný: výrazná většina čtenářů je pro zachování současného názvu. Děkujeme 

všem, kteří se ankety zúčastnili a název ponecháme jaký je: HHHAAAMMMÍÍÍKKKŮŮŮVVV    KKKOOOUUUTTTEEEKKK...   

   Našim příznivcům posíláme symbolicky na oslavu virtuální dortíky, jsou na ozdobném okraji stránky!  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Do vyhlášeného termínu 3. listopadu se nám přihlásilo 20 zájemců o účast na 

Dvoudenním soustředění elektro a radio kroužků. Vezměte s sebou: Páječku, cín, 
kalafunu, šroubováky ploché i křížové, pinzetu, štípačky, kombinačky, multimetr, 
rozpracovaný přístroj a výrobní dokumentaci.  
◄ Superreakční VKV přijímač, který si budete moci na našem soustředění postavit.  

   Další vybavení mimopražských: Spacák, karimatku, nezapomeňte též na hygie-
nické potřeby a hlavně dobrou náladu. Můžete přivézt i hudební nástroj, umíte-li 

na něj vyloudit před spaním něco pěkného. Těšíme se na setkání s vámi všemi přihlášenými, v sobotu 25. listopadu ráno, 
před Národním technickým muzeem v Praze!  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Stále trvá velká GES Konstruktérská soutěž s atraktivními cenami    Modul nebo moduly GES zabuduj do 
krabičky, vyfoť a fotodokumentaci pošli na ges@ges.cz do 1. prosince 2017. Do Vánoc můžeš mít doma krásnou cenu! 
Podrobné podmínky soutěže viz HK 11.  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na Minitestík z HK 32 přišla řada neuvěřitelných řešení, jaká by autora Minitestíku Stanisłava Kowala asi nikdy 
nenapadla. Odpověď je ale zcela jednoduchá: Rodičům se narodila trojčata, nebo čtyřčata atd. Do pěti dnů správně 

odpověděli a po dvou bodech získali Jakub Martinek (9), Jan Škoda OK5MAD (34), Peter Jurčo (35), Milan Lanča 
OK2BZE (46), Vratislav Fugl (63), Petr Žák (67), Václav Kohn OK1VRF (71).  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Náš Minitestík             Nalaď si rozhlasové pásmo 49 m, poslouchej jeden den rozhlasové stanice, udělej si záznam: 
datum, čas, kmitočet, název, stručný obsah vysílání, tvůj přijímač a anténa. Pošli nám hlášení o poslechu minimálně 
pěti stanic. Za každou stanici získáš jeden bod. Námět Antonín Juránek OK7AJ. Pravidla Minitestíků viz HK 24.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ždibec moudra na závěr      
               Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr příznivý.                Seneca 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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HHHAAAMMMÍÍÍKKKŮŮŮVVV    KKKOOOUUUTTTEEEKKK  je přílohou Bulletinu Českého radioklubu pro vedoucí  

a členy elektro a radio kroužků, jejich učitele, rodiče, prarodiče a všechny 
příznivce práce s mládeží; vzniká ve spolupráci ČRK a OK QRP klubu 
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